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MBPFW SS22 Designers…

…LAFORMELA…VANDA JANDA…
MICHAEL KOVACIK…DOMINIKA 
KOZÁKOVÁ…PAVOL DENDIS…
JAN CERNY…TEREZA ROSALIE 
KLADOŠOVÁ…ATELIÉR DESIGNU 
ODĚVU A OBUVI – UMPRUM…
PRECIOSA MASTER OF CRYSTAL…
ALEŠ HNÁTEK…NANICHE by 
NATALIE DUFKOVÁ…DENISA 
DOVALA…VALÉRIE JURČÍKOVÁ…
ZOLTÁN TÓTH…PETRA KUBÍKOVÁ…
VALERY by DAVID NIKOLOV… 
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE 
ZLÍNĚ: ATELIÉR DESIGN ODĚVU …
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI…
ZDENEK MAREK…MUSA…

Tým MBPFW...MBPFW Team:
Lukáš Loskot, CEO
Slávka Kumbárová, Executive Director
Tereza Bártová, Project Coordinator

Fotografové / Photographers – Benedikt Renč, Anežka Horová; fotografie ze sekce Partneři MBPFW 
pochází z jejich příslušných archivů / photographs in the MBPFW Partners section come from their 
respective archives; Grafický design / Graphic Design – Jakub Samek (jakubsamek.info); Korektor / 
Proofreading – Martin Brát; Anglický překlad / English Translation – Dana Boušová, AZ Translations, 
Presto; Vydavatel / Publisher – Mercedes-Benz Prague Fashion Week, Czechoslovak Models s.r.o., 
Vejvodova 444/6, Staré Město, 110 00, Praha 1, IČ: 47122927
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...Fashion shows stage: Prague Mar-
ket – Hall 13, Bubenské nábřeží 13, 
Prague 7. Shows are open by invita-
tion, on the basis of an accreditation, 
or on purchased tickets and VIP tick-
ets. VIP ticket holders have access to 
all fashion shows and events in the 
MBPFW programme.

Exhibition space – Sustainable 
Gallery: Prague Market – Hall 17, 
Bubenské nábřeží 13, Prague 7. The 
two-day exhibition at Sustainable 
Gallery is open to the public.

Change of programme reserved. Any 
changes based on possible restric-
tions and applicable government 
measures are available on-line at 
www.mbpfw.com. By entering the 
MBPFW SS22 venue, the visitor 
undertakes to respect all applicable 
instructions of the organiser arising 
from the applicable regulations of the 
state authorities related to the obser-
vance of hygiene measures.

Stage módních přehlídek: Praž-
ská tržnice – hala 13, Bubenské 
nábřeží 13, Praha 7. Přehlídky jsou 
přístupné na pozvánky, akreditace, 
zakoupené vstupenky a VIP vstu-
penky. Držitelé VIP vstupenek mají 
přístup na všechny módní přehlíd-
ky a eventy v programu MBPFW.

Výstavní prostor – Sustainable Galle-
ry: Pražská tržnice – hala 17, Buben-
ské nábřeží 13, Praha 7. Dvoudenní 
výstava v Sustainable Gallery je volně 
přístupná veřejnosti.

Změna programu vyhrazena. 
Veškeré změny vycházející z pří-
padných restrikcí a vládních 
opatření aktuálně online na 
www.mbpfw.com. Návštěvník se 
zavazuje vstupem do areálu konání 
MBPFW SS22 respektovat veškeré 
platné pokyny organizátora plynou-
cí z aktuálních nařízení státních 
orgánů spojených s dodržováním 
hygienických opatření.

Program přehlídek…Shows schedule

 
13:00
LAFORMELA supported 
by MUMM

14:00 
VANDA JANDA
FULL TIME DIVA CLAN

16:00
MICHAEL KOVACIK supported 
by PRIVEÉ LOUNGE /
DOMINIKA KOZÁKOVÁ

19:00
PAVOL DENDIS supported 
by PRIVEÉ LOUNGE

14:00–20:00
TEREZA ROSALIE KLADOŠOVÁ 
SUSTAINABLE GALLERY

Sobota…Saturday…4. 9. 2021
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Neděle…Sunday…5. 9. 2021 Pondělí…Monday…6. 9. 2021

 
14:00
VALERY by DAVID NIKOLOV

17:00
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI 
VE ZLÍNĚ: ATELIÉR DESIGN 
ODĚVU / 
TECHNICKÁ UNIVERZITA 
V LIBERCI

20:00
ZDENEK MAREK /
MUSA

 
13:00
ATELIÉR DESIGNU ODĚVU 
A OBUVI – UMPRUM

16:00
PRECIOSA MASTER 
OF CRYSTAL / 
VAN GRAAF JUNIOR TALENT 
CARD 2021: ALEŠ HNÁTEK

19:00
NANICHE by NATALIE 
DUFKOVÁ / DENISA DOVALA / 
VALÉRIE JURČÍKOVÁ

21:30
ZOLTÁN TÓTH by ViRVAR/
PETRA KUBÍKOVÁ by ViRVAR

14:00–20:00
TEREZA ROSALIE KLADOŠOVÁ 
SUSTAINABLE GALLERY
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Pondělí…Monday…6. 9. 2021
↓
 
20:30
MBPFW & PULZE AFTERSHOW 
PARTY
na speciální pozvánky
…by special invitation only
lokace…location: Pražská 
tržnice – hala 13, Bubenské 
nábřeží 13, Praha 7

Úterý…Tuesday…7. 9. 2021
↓
 
13:00–17:00
YOUR SMART WARDROBE 
by LINDEX
na speciální pozvánky
…by special invitation only
lokace…location: Lindex 
showroom, Truhlářská 13, 
Praha 1

Uvedení nové kolekce 
udržitelné módy švédské 
značky LINDEX. Nosným 
tématem letošní kolekce je 
spojení módy a udržitelnosti. 
Kampaň Your Smart 
Wardrobe přináší do vašeho 

šatníku nadčasové, lehce 
kombinovatelné kousky. 
Objevte svět udržitelné módy
Your Smart Wardrobe by 
LINDEX!

...Presenting a new collection of 
sustainable fashion by Swedish 
brand LINDEX. The principal 
theme of this year’s collection 
is connecting fashion and 
sustainability. The Your Smart 
Wardrobe campaign brings 
timeless easy-to-mix pieces 
to your wardrobe. Discover the 
world of sustainable fashion 
Your Smart Wardrobe by 
LINDEX!

Čtvrtek…Thursday…9. 9. 2021
↓
 
19:00
VERNISÁŽ MICHAEL 
RITTSTEIN: KLOKANÍ 
TARZAN
vstup volný…free entry
lokace…location: Trafo 
Gallery, Pražská tržnice – 
hala 14, Bubenské nábřeží 13, 
Praha 7

Hlavní program…Main programme

Sobota…Saturday…4. 9. 2021
↓
 
20:00
VR DANCING GALLERY by JAN 
& DSC GALLERY
na speciální pozvánky
…by special invitation only
lokace…location: DSC Gallery, 
Dlouhá 5, Praha 1

20:00
MICHAEL KOVACIK COCKTAIL 
LIMITED
na speciální pozvánky
…by special invitation only
lokace…location: Four Seasons 
Hotel Prague, Veleslavínova 2A, 
Praha 1

22:00–4:00
MBPFW AFTERSHOW DRINK
vstup volný…free entry
lokace…location: Groove Bar, 
Voršilská 6, Praha 1

Změna programu vyhrazena. 
Veškeré změny vycházející 
z případných restrikcí 
a vladních opatření aktuálně 
online na www.mbpfw.com.

The programme may be 
subject to change. For all 
current changes due to 
potential restrictions and 
government measures go 
to www.mbpfw.com.
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Riding Hall of Prague Castle in 
2019, the artist is returning from 
his Brnířov studio to Prague 
once again to present previously 
unexhibited works, including 
two monumental seven-meter 
formats. The exhibition will run 
until 31 October 2021.

Probíhající eventy
…Ongoing events
↓
 
POP-UP PRIVEÉ LOUNGE
4/9 – 6/9/2021
13:00–21:00
na speciální pozvánky
…by special invitation only
rezervace na čísle +421 904 
072 012…booking via telephone 
number +421 904 072 012
lokace…location: Four Seasons 
Hotel Prague, Veleslavínova 2A, 
Praha 1

Pop-up Priveé Lounge se popáté 
uskuteční v prostorách hotelu 
Four Seasons Prague a návštěva 
zde bude možná na základě 
sjednání osobního termínu. 
Zájemcům o designérskou módu 
i tentokrát přinese exkluzivní 

kolekce a předpremiéry 
kolekcí. Návštěvníci pop-upu 
si tak budou moci například 
předobjednat novou kolekci 
návrháře Michaela Kováčika 
či Pavola Dendise. Nově se 
mohou seznámit se slovenskou 
designérkou Katarinou Filan 
Halasovou a jejím ateliérem 
MUSA. Zájemci o návštěvu Pop-
upu Priveé Lounge si mohou 
rezervovat termín na telefonním 
čísle +421 904 072 012.

…The Pop-up Priveé Lounge 
will take place for the fifth 
time at the Four Seasons Hotel 
Prague and will be available by 
appointment. Designer fashion 
enthusiasts will once again 
be presented with exclusive 
collections and previews of 
collections. Visitors to the pop-
up will be able to, for example, 
pre-order a new collection by 
the designers Michael Kováčik 
and Pavol Dendis. Newly, 
they can get acquainted with 
Slovak designer Katarina Filan 
Halasova and her MUSA studio. 
Those interested visiting the 
Priveé Lounge Pop-up can book 
an appointment by calling 
+421 904 072 012.

Zahájení malířské výstavy 
Michaela Rittsteina v Trafo 
Gallery, která představí 
výběr obrazů z několika 
cyklů posledních let (Klokaní 
Tarzan, Mexiko, Indie, Stroj 
času). Od své poslední 
retrospektivní přehlídky 
v Jízdárně Pražského hradu 
v roce 2019 se autor vrací ze 
svého Brnířovského ateliéru 
znovu do Prahy, aby představil 
dosud nevystavené práce 
včetně dvou monumentálních 
sedmimetrových formátů. 
Výstava potrvá do 31. 10. 2021.

...The opening of Michael 
Rittstein’s painting exhibition 
at the Trafo Gallery, featuring 
a selection of paintings from 
several cycles from recent 
years (Kangaroo Tarzan, 
Mexico, India, Time Machine). 
After his last retrospective 
show at the Riding Hall of 
Prague Castle in 2019, the 
artist is returning from his 
Brnířov studio to Prague once 
again to present previously 
unexhibited works, including 
two monumental seven-meter 
formats. The exhibition will 
run until 31 October 2021.

Pátek…Friday…10. 9. 2021
↓
 
10:00–19:00
VÝSTAVA MICHAEL RITTSTEIN: 
KLOKANÍ TARZAN
vstup volný...free entry
lokace…location: Trafo Gallery, 
Pražská tržnice – hala 14, 
Bubenské nábřeží 13, Praha 7

Malířská výstava Michaela 
Rittsteina v Trafo Gallery 
představuje výběr obrazů 
z několika cyklů posledních let 
(Klokaní Tarzan, Mexiko, Indie, 
Stroj času). Od své poslední 
retrospektivní přehlídky 
v Jízdárně Pražského hradu v roce 
2019 se autor vrací ze svého 
Brnířovského ateliéru znovu 
do Prahy, aby představil dosud 
nevystavené práce včetně dvou 
monumentálních sedmimetrových 
formátů. Výstava potrvá do 31. 10. 
2021.

…Michael Rittstein’s painting 
exhibition at Trafo Gallery 
presents a selection of paintings 
from several cycles from recent 
years (Kangaroo Tarzan, Mexico, 
India, Time Machine). After his 
last retrospective show at the 
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Tereza Rosalie Kladošová Sustainable 
Gallery

výrazně barevnými kousky, 
nebo naopak jednoduššími 
oděvy s důrazem na formu 
a neobvyklé detaily,“ popisuje 
Tereza.

Jednotlivé modely bude možné 
zakoupit nebo objednat přímo 
na místě.

sobota 4. až neděle 5. září 2021, 
14:00–20:00
lokace: Pražská tržnice – 
hala 17, Bubenské nábřeží 13, 
Praha 7

Tereza Rosalie Kladošová 
v rámci dvoudenní výstavy na 
MBPFW přiblíží proces vzniku 
strukturovaného materiálu ze 
zbytkové merino vlny, který 
se stal jejím příznačným 
rukopisem a za nějž získala 
několik významných ocenění. 
Návrhy s nápaditými vzory 
zpracované technikou 
plstění se stávají uměleckým 
objektem, fyzickou reprezentací 
udržitelnosti, spolupráce 
a řemeslné propracovanosti. 
Než se z materiálu vytvoří 
oděv nebo tapisérie, prochází 
vlna velkým množstvím 
kroků, které Tereze mnohdy 
zaberou i několik dní. Kolekce 

kabátů a tapisérií přináší 
Terezin pohled na svět plný 
barev, sofistikovaných vzorů 
a elegantních siluet. Tapisérie 
doplňují TRK universum 
o interiérové doplňky.

Ve druhé části prostoru 
rozvíjí ready-to-wear kolekci 
košil, košilových šatů, kabátů 
a doplňků téma nekonečných 
možností skrze promyšlené 
detaily. Tereza představí 
vzdušné siluety z bavlněného 
kepru a vlněných deadstock 
materiálů s variabilními prvky, 
které navazují na předchozí 
kolekce. Cílem je také přiblížit 
možnosti výroby oděvu na míru 
a personalizace, které dodávají 
oděvu osobní příběh a umožňují 
precizní zpracování střihu.

„Svou prací chci nadále 
rozvíjet u zákazníků kreativitu 
a radost z oblékání, ať už svými 
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Tereza Rosalie Kladošová Sustainable 
Gallery

“Through my work, I want to 
continue to develop creativity 
and the joy of dressing in my 
customers, whether with my 
boldly coloured pieces or, on 
the contrary, with simpler 
garments that emphasise form 
and unusual details,” says 
Tereza.

Individual models will be 
available to purchase or order 
on the spot.

...Saturday 4 till Sunday 
5 September 2021, 2pm–8pm
location: Prague Market – 
Hall 17, Bubenské nábřeží 13, 
Prague 7

During the two-day exhibition 
at MBPFW, Tereza Rosalie 
Kladošová will explain 
the process of creating 
a structured material from 
residual merino wool, which 
has become her signature 
piece and has won her several 
major awards. Designs with 
imaginative patterns processed 
by the felting technique 
become an object of art, 
a physical representation of 
sustainability, collaboration, 
and artisanal sophistication. 
Before the material is turned 
into a garment or tapestry, 
the wool undergoes many 
steps, which often take Tereza 

several days. The collection 
of coats and tapestries 
presents Tereza’s view of 
a world filled with colour, 
sophisticated patterns, and 
elegant silhouettes. Tapestries 
complement the TRK universe 
with interior accessories.

In the second part of the venue, 
the ready-to-wear collection of 
shirts, shirt dresses, coats, and 
accessories elaborate on the 
theme of endless possibilities 
through thoughtful details. 
Tereza will present airy 
silhouettes of cotton twill and 
wool deadstock materials with 
variable elements that build 
on her previous collections. 
The aim is also to showcase the 
possibilities of tailoring and 
personalisation, which give 
a garment a personal story and 
allow for precision tailoring of 
the style.
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Pop-up Priveé Lounge

sobota 4. až pondělí 6. září 
2021, 13:00–21:00
rezervace termínu 
na telefonním čísle 
+421 904 072 012
lokace: Four Seasons Hotel 
Prague, Veleslavínova 2A, 
Praha 1

Popáté se na MBPFW vrací 
úspěšný pop-up slovenského 
konceptu Priveé Lounge. 
I tentokrát se bude konat 
v luxusních prostorách 
hotelu Four Seasons Hotel 
Prague a pro jeho návštěvu 
bude nezbytné si předem 
rezervovat čas. Pop-up 
Priveé Lounge zájemcům 
o designérskou módu 
i tentokrát přinese exkluzivní 
kolekce a předpremiéry 
kolekcí. Návštěvníci pop-upu 
si tak budou moci například 
předobjednat novou kolekci 

...Saturday 4 till Monday 
6 September 2021, 1pm–9pm
booking via telephone number 
+421 904 072 012
venue: Four Seasons Hotel 
Prague, Veleslavínova 2A, 
Praha 1

The successful pop-up of the 
Slovak Priveé Lounge concept 
returns to the MBPFW for the 
fifth time. This time, it will be 
held on the luxurious premises 
of the Four Seasons Hotel 
Prague and it will be necessary 
to book a time in advance. The 
Pop-up Priveé Lounge will once 
again present designer fashion 
enthusiasts with exclusive 
collections and collection 
previews. Visitors to the pop-up 
will be able to, for example, 
pre-order a new collection by 
the designers Michael Kováčik 
and Pavol Dendis. Newly, 

návrháře Michaela Kováčika 
či Pavola Dendise. Nově se 
mohou seznámit se slovenskou 
designérkou Katarinou Filan 
Halasovou a jejím ateliérem 
MUSA.

Priveé Lounge prodává 
v Bratislavě českou 
a slovenskou autorskou módu 
již čtvrtým rokem. Jeho 
kreativní ředitel Andrej Kusalik 
bude osobně přítomen po celou 
dobu konání a ve vybraných 
časech se pop-upu zúčastní 
i samotní tvůrci. Zájemci 
o návštěvu Pop-up Priveé 
Lounge si mohou rezervovat 
termín na telefonním čísle 
+421 904 072 012.

they can get acquainted with 
Slovak designer Katarina Filan 
Halasova and her MUSA studio.

The Priveé Lounge has been 
selling Czech and Slovak 
designer fashion in Bratislava 
for the fourth year. Andrej 
Kusalik, its Creative Director, 
will be personally present 
throughout the event and 
the authors themselves will 
also take part in the pop-
up at selected times. Those 
interested in visiting the 
Pop-up Priveé Lounge can book 
an appointment by calling 
+421 904 072 012.
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Preciosa Master of Crystal 2021

neděle 5. září 2021 v 16:00
lokace: Pražská tržnice – hala 
13, Bubenské nábřeží 13, 
Praha 7

Preciosa Master of Crystal je 
soutěž pro mladé designéry 
různých oborů. Letošní 
ročník představuje výběr 
nejtalentovanějších studentů 
módní tvorby z několika 
zemí Evropy. Ti pracovali 
s motivem duality, tedy dvou 
životů oděvu. Všechny modely 
kromě tématu spojuje použití 
českého křišťálu – Crystals by 
Preciosa. Milovníkům módy 
se broušené kameny a další 
z produktů portfolia Preciosy 
předvedou na modelech 
studentů UMPRUM, Technické 
univerzity v Liberci nebo 
Střední uměleckoprůmyslové 
školy Uherské Hradiště. Soutěž 
každým rokem pořádá jiná 

věnuje snižování dopadů své 
produkce na životní prostředí. 
Odstraňuje prvky, které jsou 
ve sklářské výrobě tradiční, 
ale v budoucnu bude třeba 
jejich spotřebu výrazně 
omezit. Z receptur již zmizelo 
například olovo či sloučeniny 
arzenu a chromu. Preciosa 
světu představila i první 
červený křišťál bez kadmia. 

Za posledních 10 let snížila 
Preciosa produkci odpadu 
o 40 %. O polovinu klesla za 
poslední dekádu spotřeba vody. 
Cílené je i omezování emisí: za 
poslední tři roky firma snížila 
produkci oxidů dusíku téměř 
o polovinu.

Absolutní prioritou je 
ohleduplnost k lidem. Sto 
procent křišťálové produkce 
Preciosy vzniká v Česku a je 
připravováno přímo ve firmě 

z divizí Preciosy. Na MBPFW 
se finalisté prezentují poprvé.

Preciosa je přední světový 
výrobce českého křišťálu 
a šperkových kamenů. Divize 
Components spolupracuje 
s nejvýznamnějšími módními 
a designovými studii. Její 
portfolio zahrnuje desítky 
tisíc broušených komponentů. 
Je mezi nimi i šatonová 
růže Maxima, která odráží 
264 paprsků světla a je 
nejblyštivějším broušeným 
kamenem na trhu, nejmenší 
broušený kámen na trhu, 
světově unikátní povrchové 
dekory na kubickou zirkonii 
a nanogems a řada dalších. 

Preciosa kombinuje staletou 
tradici s nejmodernějšími 
vědeckými a technickými 
poznatky. V posledních 
desetiletích se intenzivně 

od sklářského písku po finální 
produkt. I většina strojů 
nutných pro výrobu dokonale 
vybroušených kamenů je 
připravena ve vlastních 
strojírnách Preciosy. Většina 
dodavatelů firmy je v EU. 
Díky tomu je možné zaručit, 
že veškerá produkce Preciosy, 
včetně výrobků dodávaných 
externě, je vyrobena za 
dodržení všech lidských práv 
a za odpovídající mzdy.
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Preciosa Master of Crystal 2021

...Sunday, September 5, 2021 
at 4 pm
location: Prague Market – 
Hall 13, Bubenské nábřeží 13, 
Prague 7

Preciosa Master of Crystal 
is a competition for young 
designers from various 
disciplines. This year‘s edition 
will present a selection from 
among the most talented 
fashion design students from 
several European countries. 
They worked with the theme 
of duality, i.e., two lives of 
clothing. Apart from the theme, 
all models have in common 
the use of Czech crystal – 
Crystals by Preciosa. Cut 
stones and other products from 
the Preciosa portfolio will be 
presented to fashion lovers on 
models made by students of the 
UMPRUM, the Liberec Technical 

Preciosa combines centuries 
of tradition with the latest 
scientific and technical 
knowledge. In recent decades, 
it has been intensively 
dedicated to reducing the 
environmental impact of 
its production, removing 
elements that are traditional 
in glass production but will 
have to be significantly 
reduced in the future. For 
example, lead or arsenic and 
chromium compounds have 
already been removed from 
recipes. Preciosa has also 
presented to the world the first 
cadmium-free red crystal. 

Over the last 10 years, 
Preciosa has reduced waste 
generation by 40 %. Water 
consumption has been cut 
by half over the last decade. 
Emissions reduction is 
also targeted: in the last 

University, and the Secondary 
School of Decorative Arts in 
Uherské Hradiště. Each year, 
the competition is organised by 
a different division of Preciosa. 
This is the first time the finalists 
will present themselves at the 
MBPFW.

Preciosa is the world‘s leading 
producer of Czech crystal 
and jewellery stones. The 
Components Division 
cooperates with the most 
important fashion and design 
studios. Its portfolio includes 
tens of thousands of cut 
components, including the 
Maxima chaton rose, which 
reflects 264 rays of light and 
is the most brilliant cut stone 
on the market, the smallest 
cut stone on the market, the 
world‘s unique surface decors 
on cubic zirconia, nanogems, 
and much more. 

three years, the company 
has reduced nitrogen oxide 
production by almost one half.

Consideration for people is an 
absolute priority. One hundred 
percent of Preciosa‘s crystal 
production is made in the 
Czech Republic and is prepared 
completely in-house, from 
glass sand to the final product. 
Even most of the machinery 
required for the production 
of perfectly cut stones is 
made in Preciosa‘s own 
machine works. Most of 
the company’s suppliers 
are in the EU, making it 
possible to guarantee that 
all of Preciosa‘s production, 
including externally supplied 
products, is produced in 
compliance with all human 
rights and for decent wages.
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Partneři MBPFW…MBPFW Partners

Václav Dejčmar
MAJITEL AGENTURY CZECHOSLOVAK 
MODELS, PRODUCENT MBPFW
…OWNER OF CZECHOSLOVAK MODELS, 
MBPFW PRODUCER

Každé společnosti sluší dynamika, kterou 
přináší kreativita v jakémkoli oboru. Společnost 
skutečně žije jen tehdy, neustrne-li v nehybném 
bezčasí, nevzdá-li se permanentních výzev 
objevování stále nových cest a možností. O módě, 
jejíž otisk v každodenním životě je přímý 
a okamžitý, to platí bez výhrad. Podpora módy 
je podporou vitality společnosti jako takové.
...Every society benefits from dynamics brought 
by creativity in any field. Society is really alive 
only when it does not fall asleep in a stagnant 
pool lost in time, when it does not give up 
accepting challenges and exploring new ways 
and possibilities. This is absolutely true about 
fashion whose imprint on our everyday lives is 
direct and immediate. By supporting fashion, we 
support the vitality of society as such.

Andrea Petrová
MARKETINGOVÁ MANAŽERKA, NESPRESSO
…MARKETING MANAGER OF NESPRESSO

Nespresso je partnerem pražského fashion 
weeku opakovaně. Usilujeme o to, aby značka 
Nespresso představovala pro zákazníky více než 
šálek kávy. Vysoká kvalita kávy ve spojení 
s designem a módou je součástí DNA značky. 
Kávu vnímáme jako životní styl, který chceme 
přenášet i na naše zákazníky. MBPFW je 
příležitostí, jak podpořit mimořádné kreativní 
talenty, zároveň oslovit mladší publikum 
a vlastně tím současně podpořit i náš byznys.
...Nespresso has repeatedly supported Prague 
fashion week. We aim for the Nespresso brand 
to mean more than just a cup of coffee to its 
customers. A high quality coffee linked with 
design and fashion is a part of the brand’s DNA. 
We see coffee as a life choice we would like to 
convey to our customers too. MBPFW represents 
an opportunity to support extraordinary creative 
talents and at the same time address younger 
audience and thus support our business too.

Wolfgang Bremm von Kleinsorgen
GENERÁLNÍ ŘEDITEL MERCEDES-BENZ 
ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O.
…CEO MERCEDES-BENZ ČESKÁ 
REPUBLIKA S.R.O.

Značka Mercedes-Benz je dlouholetým 
partnerem módních akcí nejen v Evropě, ale 
po celém světě. V České republice podporujeme 
týden módy od roku 2012 a jsme hrdí, že jsme 
mohli být součástí této akce již od samého 
počátku. Česká a slovenská módní tvorba 
dlouhodobě dokazuje, že patří mezi ty nejlepší, 
a velmi nás těší, že i díky naší podpoře se 
českým a slovenským návrhářům otevírají 
dveře k jejich rozvoji.
...For many years Mercedes-Benz has been 
a partner for fashion events not only in Europe 
but also around the entire world. In the Czech 
Republic, we have been supporting Fashion 
Week since 2012 and we are proud to say that 
we have been a part of this event since its very 
start. Czech and Slovak fashion creations have 
long proven that they belong among the best, 
and we are happy that our support has helped to 
open the door to further development for Czech 
and Slovak designers.

Aleš Pýcha
MARKETINGOVÝ ŘEDITEL FTV PRIMA
…MARKETING MANAGER OF FTV PRIMA

Již po mnoho let je skupina Prima hrdým 
partnerem Mercedes-Benz Prague Fashion 
Weeku, protože móda a showbyznys k sobě 
neodmyslitelně patří. Jsme rádi, že po covidové 
pandemii, kdy se společenský život téměř 
zastavil a lidé trávili více času doma, se situace 
vrací do normálu jak po stránce veřejného 
dění, tak ve světě módního byznysu. Divákům 
pořadu SHOWTIME nabídneme po dobu trvání 
této jedinečné módní události přehled toho 
nejzásadnějšího dění, a hlavně představíme 
práce stálic i nových talentů české a slovenské 
módní tvorby.
...For many years the Prima Group has 
been a proud partner of the Mercedes-Benz 
Prague Fashion Week, because fashion and 
showbusiness are inseparably linked. We are 
glad that following the Covid pandemic, when 
social life came to an almost complete halt and 
people were spending more time at home, the 
situation is slowly returning back to normal – 
both as far as social life is concerned and in 
the fashion business world. For the entire 
duration of this unique fashion event, we will 
offer viewers of the SHOWTIME programme with 
an overview of the main happenings and, even 
more importantly, we will present the work of 
both old and new talents of Czech and Slovak 
fashion design. 

Zeptali jsme se stávajících i nových partnerů: „Proč jste se rozhodli podporovat českou a slovenskou 
módní tvorbu?“...We asked the current and new partners: “Why have you decided to support Czech 
and Slovak fashion design?”
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Hana Třeštíková
RADNÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
…PRAGUE COUNCILLOR 

Praha se chce profilovat jako město kultury 
a móda je její nedílnou součástí. Proto jsme 
se za město rozhodli i letos podpořit MBPFW, 
událost s mezinárodním přesahem, abychom 
pomohli českou módní tvorbu více zpropagovat 
a také jí usnadnit restart po koronakrizi. České 
oděvní návrhářství má dlouholetou tradici 
a nejen v hlavním městě sídlí řada módních 
a designových ateliérů českých tvůrců, jejichž 
tvorba zaujala v evropských zemích, ale i v Asii. 
Věřím, že česká móda a kulturní akce, které 
ji propagují, dělají ve světě České republice 
dobré jméno a jsou také jedním z důvodů pro 
kultivované zahraniční turisty k návštěvě 
metropole.
...Prague would like to be seen as a city of 
culture and fashion is its integral part. That 
is the reason the city again decided to support 
MBPFW, an event of international significance, 
to help promote Czech fashion design and to 
facilitate its restart following covid pandemic. 
Czech fashion design has a very long tradition 
and there are many fashion and design studios 
run by Czech designers, based not just in the 
capital but in other cities too, the work of which 
has been successful in European countries as 
well as in Asia. I truly believe that Czech fashion 
and the cultural events that promote it enhance 
the Czech Republic’s good name in the world 
and are also one of the reasons why so many 
urbane foreign tourists visit the metropolis.

Veronika Tamchynová
ŘEDITELKA PR A KOMUNIKACE, FOUR 
SEASONS HOTEL PRAGUE
…MANAGER OF PUBLIC RELATIONS 
AND COMMUNICATIONS, FOUR SEASONS 
HOTEL PRAGUE

Podpora české a slovenské módní tvorby v rámci 
MBPFW je součástí naší dlouhodobé strategie 
podpory lokálních projektů a talentů. Mnohé 
kolekce českých a slovenských návrhářů 
dosahují světové úrovně a jejich tvorba nás 
inspiruje svou krásou, kreativitou a inovacemi. 
Během zářijového fashion weeku se v našem 
hotelu bude opět konat pop-up slovenského 
konceptu Priveé Lounge, na který se těším, 
stejně jako na přehlídky, které nám přiblíží 
trendy nadcházejícího období očima našich 
návrhářů. 
...Supporting Czech and Slovak fashion design 
at MBPFW is a part of our long-term strategy 
of supporting local projects and talent. Many 
collections by Czech and Slovak designers 
meet the international standards and their 
work inspires us by its beauty, creativity and 
innovativeness. During the September fashion 
week, our hotel is again hosting a pop-up by 
Slovak concept Priveé Lounge, which I am 
looking forward to almost as much as to the 
catwalk shows, which will outline trends for 
the coming season as seen by our designers. 

 

Richard Hrádek
MAJITEL CAFE~CAFE
…OWNER OF CAFE~CAFE

Cafe Cafe je u pražského módního týdne 
prakticky od začátku. Obdivuji kreativitu 
českých a slovenských designérů, je zajímavé 
sledovat jejich tvůrčí cestu. Těším se na další 
skvělou sezónu MBPFW a na to, že opět uvidím 
všechny ty talentované návrháře.
...Cafe Cafe has been with the Prague Fashion 
Week basically since the beginning. I admire 
the creativity of fashion designers. I am looking 
forward to the next wonderful MBPFW season 
and to seeing all the talented designers again.

Anna Plačková
SENIOR STYLE DIRECTOR, TONI&GUY

Toni&Guy je úzce spojeno s módou. Na celém 
světě podporuje fashion události, například 
London Fashion Week a další. Proto jsme se 
i my zde rozhodli zapojit do jedné z největších 
událostí v módním světě, kterou MBPFW je. :-) 
...Toni&Guy is closely connected to fashion. 
It supports fashion events all over the world, 
for instance London Fashion Week and others. 
That is why we have decided to join one of the 
biggest events in the world of fashion here, 
which MBPFW most definitely is. :-)

Michaela Ptáčníková
BRAND MANAGER ZNAČKY AUTHENTIC 
BEAUTY CONCEPT
...BRAND MANAGER OF AUTHENTIC 
BEAUTY CONCEPT 

Naša značka Authentic Beauty Concept nie je 
len o profesionálnych produktoch na vlasy, ale 
je to celý koncept myšlienok a životného štýlu.
Podpora lokálnych umelcov je nám veľmi 
blízka, a to nie len v oblasti módy. Myslíme 
si, že podporovať lokálnu tvorbu a mladých 
umelcov je veľmi dôležité v každej oblasti, či 
už sa jedná o jedlo, kozmetiku, výrobky do 
domácnosti, alebo módu. Pomaličky zisťujeme, 
že cesta obrovských reťazcov s oblečením nie 
je do budúcnosti udržateľná, a obraciame sa 
k slow fashion a domácim módnym návrhárom. 
Nakoľko udržateľnosť je pre našu značku na 
prvom mieste, tak veríme, že aj toto má do 
budúcnosti zmysel.
...Our brand Authentic Beauty Concept is more 
than just professional hair products, it is a whole 
concept of ideas and life style. We can relate to 
the idea of supporting local artists, not just in 
the field of fashion. We believe supporting local 
production and your artists is very important 
in any field, be it food, cosmetics, housewares, 
or fashion. We slowly begin to realize that the 
way of large fashion retailers is unsustainable 
and we have decided to turn to slow fashion 
and local fashion designers. As sustainability 
is crucial to our brand, we believe that this way 
makes sense for the future.
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Valentina Nízká
ŠÉFREDAKTORKA ELLE
...EDITOR-IN-CHIEF OF ELLE

ELLE je tradičně silný brand zaměřený na 
fashion a lifestyle, jehož důležitým posláním 
je podpora místních módních tvůrců, aby měli 
lepší příležitost ukázat svůj talent co nejširšímu 
počtu zákazníků – bez zakotvení doma je totiž 
pravděpodobnost úspěchu na světové scéně 
mizivá.
…ELLE is a traditionally strong brand focused 
on fashion and lifestyle. Its main mission is to 
support local fashion designers so that they 
have better opportunities to demonstrate their 
talent to the greatest number of customers 
possible – without gaining a foothold at home, 
the likelihood of success on the international 
scene is minimal. 

Andrea Běhounková
ŠÉFREDAKTORKA VOGUE CS
…EDITOR-IN-CHIEF OF VOGUE CS 

Není to zbytečná otázka?
...Isn’t this a pointless question?

Bojan Stoevski
MARKET MANAGER CZECH REPUBLIC, 
IMPERIAL BRANDS 

Karl Lagerfeld řekl: „The importance of logo 
into today’s fashion is un! be! Lievable!” Proto 
my jakožto společnost věříme v podporu módy 
a v přinášení našich výrobků blíž zákazníkům, 
kterým záleží na jejich stylu a na tom, jak 
vypadají.“ 
...Karl Lagerfeld said “The importance of 
logo into today’s fashion is un! be! Lievable!” 
Therefore, we as a  company believe in 
supporting fashion and bringing our products 
close to consumers which cares about their style 
and how they look.“

Dagmar Rychterová
BRAND MANAGER, JAN BECHER PERNOD 
RICARD

Čeští a slovenští návrháři získali projektem 
Mercedes-Benz Prague Fashion Week jedinečnou 
platformu, kde mohou velmi kvalitním způsobem 
představit výsledky své práce a ukázat svou 
kreativitu. Módní událost je již několik let součástí 
kulturního a společenského dění Prahy. Exkluzivní 
značka MUMM vždy podporovala talentované 
lidi nejen z oblasti módy a je hrdou součástí 
každého takového okamžiku, kterému dává ještě 
větší punc výjimečnosti. Červená sklenička se již 
stala tradičním symbolem všech milovníků módy, 
kteří si vychutnávají inspirativní a vždy originální 
atmosféru týdne módy. Opět s MUMM připíjíme 
na odvážné a progresivní návrháře.
...In Mercedes-Benz Prague Fashion Week, Czech 
and Slovak designers acquired a unique platform 
enabling a high quality presentation of the fruits 
of their labour and showing off their creativity. 
The fashion event has been a fixture in Prague 
cultural and social calendar for several years. The 
exquisite MUMM brand has always supported 
talents not only in fashion and is proudly present 
at such moments, to which it lends an even greater 
touch of exclusivity. The red glass has become 
a traditional symbol of all fashion enthusiasts 
who enjoy the fashion week’s inspiring and always 
innovative atmosphere. We again toast with 
MUMM courageous and progressive designers. 

Michal Kocman
GENERÁLNÍ ŘEDITEL, PARFUMERIE DOUGLAS
…CEO OF DOUGLAS PERFUMERY

Podporovat lokální módní tvorbu je pro nás 
důležité. Je to jeden z hlavních důvodů, proč 
jsme se před lety rozhodli pro partnerství 
s Mercedes-Benz Prague Fashion Weekem. 
V tomto rozhodnutí nás letos utvrzuje i nová 
globální kampaň Douglas, LET’S DO BEAUTIFUL, 
která vybízí ke zcela odlišnému vnímání krásy. 
Ta již není jen o zevnějšku. Vnitřní hodnoty 
a to, co děláme, jsou mnohem důležitější. 
Povzbuzovat ostatní, pomáhat jim a podporovat 
je v jejich úsilí – to je to, co se počítá a co definuje 
skutečnou krásu. Proto je pro nás v duchu této 
kampaně zcela přirozené být partnerem českých 
a slovenských návrhářů. Ostatně podpořit je 
může každý, a to nejen nákupem jejich kousků, 
ale třeba zmínkou na sociálních sítích. Let’s do 
beautiful!
...Supporting local fashion design is important 
to us. It is one of the main reasons we decided 
years ago to partner Mercedes-Benz Prague 
Fashion Week. Our decision is confirmed by this 
year’s global campaign by Douglas – LET’S DO 
BEAUTIFUL, which promotes a totally different 
view of beauty. It is not just about beauty on 
the outside. Inside beauty and what we do is far 
more important. Encouraging others, helping and 
supporting them in their efforts – that’s what 
counts and that’s what defines real beauty. In 
the spirit of the campaign, it is quite natural for 
us to partner Czech and Slovak designers. Well, 
anyone can support them not just by buying their 
pieces, but for example by mentioning them on 
social media. Let’s do beautiful!
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Vladan Šír
ŠÉFREDAKTOR DOLCE VITA
...EDITOR-IN-CHIEF OF DOLCE VITA

Protože je tady magazín Dolce Vita doma 
a protože už téměř dvacet let se zájmem sleduje 
jak zavedené návrháře a návrhářky, tak studenty 
a studentky módních oborů. A protože je úžasné 
být svědkem toho, jak fascinující cestu za tu 
dobu česká a slovenská módní tvorba urazila. 
Už teď se těšíme, kam její kroky povedou příště. 
Dolce Vita bude u toho. 
...Because there is Dolce Vita Home magazine 
and because it has closely followed established 
fashion designers as well as students of fashion 
departments for over 20 years. And because 
it is wonderful to witness the extremely long 
way Czech and Slovak fashion design has gone 
during that time. We are already looking forward 
to the fascinating future it will take us to next. 
Dolce Vita will be there.

Gabriela Marešová
ŠÉFREDAKTORKA PROČNE
...EDITOR-IN-CHIEF OF PROČNE

V Česku a na Slovensku máme hodně dobrých 
návrhářů s hlavou plnou nápadů, kteří od nás 
potřebují jen podporu a prostor, aby je mohli 
dále rozvíjet a posouvat. Nezáleží přitom na 
tom, jestli jde o mladou duši, která je teprve na 
začátku, nebo o zavedenou značku s věrnými 
klienty. Naším zcela přirozeným a milým 
úkolem je si takové tvůrce hýčkat a propojovat je 
se čtenáři PročNe. Protože kvalita a jedinečnost 
a vize jsou přesně to, čeho si opravdu vážíme 
a co nám dělá radost. 
...There are many good designers with heads 
filled with ideas in Czechia and Slovakia who 
only need our support and space to further grow 
and develop. It does not matter whether we are 
talking about a young soul at the very beginning 
of his/her journey, or an established brand with 
loyal customers. Our very natural and nice task 
is to pamper such artists and to link them to 
readers of PročNe. As quality and uniqueness 
and vision are the exact things that we value 
and that make us happy.

Helena Valtrová
ŘEDITELKA HOTELU EMBLEM
...MANAGERESS OF THE EMBLEM HOTEL

Když mi bylo 11 let, odstěhovala jsem se na 
velmi dlouhou dobu s rodiči do Anglie, kde 
jsem sice měla jedinečnou příležitost studovat 
a vystudovat práva na prestižních univerzitách, 
ale vždy jsem věděla, že se chci vrátit domů, 
zpátky do Čech. Je to prostě moje milované 
místo, kde se cítím doma. Je tu tolik krásného, 
tolik historie a kultury, kterou vnímám, že se 
protíná i do „naší“ módní tvorby, skrze kterou 
máme možnost světu ukázat vše, co mě vždy 
táhlo zpět.
...When I was 11, I and my parents moved to 
England for a very long time. I had a unique 
opportunity to study at and graduate from 
a prestigious law school, however, I always 
new I wanted to go back home, to Czechia. It 
holds a special place in my heart and I feel at 
home here. There is so much beauty, history, and 
culture that I see permeating into “our” fashion 
design, through which we can show the world 
everything that had always pulled me back.

Barbora Franeková
ŠÉFREDAKTORKA MAGAZÍNU TOP FASHION
...EDITOR-IN-CHIEF OF TOP FASHION 
MAGAZINE 

Teším sa, že z nakupovania lokálnej (nie len) 
módy je dnes už trend a ľudia si začínajú 
pomaly uvedomovať, že ide o jednu z ciest 
k lepšej a udržateľnejšej budúcnosti. Od čias, 
keď som pred desiatimi rokmi s magazínom 
začínala, sa veľa zmenilo a myslím, že práve 
médiá tu historicky vždy boli na to, aby verejnosti 
ukázali smer. Na našej scéne je veľa šikovných 
dizajnérov, ich podporu beriem za jedno 
z hlavných poslaní Top Fashion.
...I am very happy that buying local (not only) 
fashion has become a trend and that people have 
began to realize that it is the way to a better 
and sustainable future. Many things have 
changed over the last ten years when I started 
the magazine and I believe that media have 
always been here to point the public in the right 
direction. There are many very good designers 
in our scene and I see their support as one of 
the main missions of Top Fashion. 
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Luxus podle 
vašich představ
Objevte kolekci na 
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 @MUMMCZ | PIJTE S ROZUMEM



Již v říjnu 2021 w w w. e l l e p h o r i a . c z

N E J O Č E K Á V A N Ě J Š Í  B E A U T Y  F E S T I V A L  
L E T O Š N Í h O  r O K U .

B U ď T E  U  T O h O  S  N Á m I !

148x210_DM_Ellephoria.indd   1 22.07.21   9:15





W W W. TO N I A N D G U Y. C ZW W W. TO N I A N D G U Y. C Z

@toniandguysalonprague

 /TONIANDGUY.PRAGUE

T&G PRAHA

Soukenická 5, Praha 1

tel.: (+420) 222 320 056, 57

info@toniandguy.cz

academy@toniandguy.cz 

T&G PRAHA

Opletalova 4, Praha 1

tel.: (+420) 224 267 218

mob.: (+420) 602 800 089

opletalova@toniandguy.cz

T&G PRAHA

Michalská 17, Praha 1

tel.: (+420) 222 212 578

mob.: (+420) 601 216 217

michalska@toniandguy.cz

Čistá, svěží, elegantní, květinová a velmi 
ženská, taková je toaletní voda na 

vlasy a pleť od AUTHENTIC BEAUTY 
CONCEPT. Nic nemaskuje, nezakrývá, ale 

naopak zdůrazňuje naši přirozenost.

Toaletní voda od AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT je 
inspirovaná osobitou parfemací. Spojením jemných tónů 
čerstvého lnu, bílých květů a pudrových fi alek vznikla 
jedinečná vůně, která je čistá, svěží a kombinuje v sobě 
eleganci, osobitost a charakter podtrhující ženský element. 
Je vytvořená v souladu s udržitelností, která je nedílnou 
součástí fi lozofi e značky AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT.

Toaletní voda pro pokožku a vlasy v balení, které je šetrné 
k přírodě – veganská, bez silikonů, minerálního oleje 
a parabenů. 

Toaletní vodu AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT je vhodné 
aplikovat do vlasů a na kůži opakovaně během dne. Díky 
nižší intenzitě vůně je toaletní voda vhodnou vůní pro 
každodenní aktivity – do práce, při sportu atd.

Nemaskujte 
svou

přirozenost!

|
|



Rytířská 10, Praha 1, 11000
224 210 597 www.cafe-cafe.cz

@vogueczechoslovakia www.vogue.cz

Jeden obraz Milana Housera.
Osm zamyšlení osmi autorů.
Osm obálek VOGUE CS.
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Platnérská 19, 110 00 Prague, emblem@emblemprague.com, emblemprague.com

Located in the heart of Prague, THE EMBLEM HOTEL is a Lifestyle hotel that merges the past, 
present, and future of the historic city into a home for travellers and a haven for locals. 
With 59 rooms, a lower level lounge, a restaurant and bar, a spa with a rooftop terrace, and 
state-of-the-art technology, the hotel and its many ‘living spaces’ are dedicated to creating 
a community. The Emblem is a place for the like-minded from Prague and from abroad 
to explore, discover and discuss together, and it is redefining the way we travel entirely.
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instagram/dolcevitacz

dolcevita.cz

fb.com/dolcevitacz
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DINING WITH A VIEW

FourSeasonsHotelPrague@fsprague

www.fourseasons.com/prague/dining

CottoCrudo



STREETWEAR.
FROM HEAD TO TOE.
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Bohemian crafted since 1548

w w w.preciosacomponents.com | @cr ystalsbypreciosa

Bohemian crafted since 1548



Titulární partner /
Titular Partner

Hlavní mediální partner /
Main Media Partner

Projekt se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy
Zdeňka Hřiba a radní hlavního města Prahy pro oblast kultury a cestovního 

ruchu Hany Třeštíkové. / 
The event is held under the auspices of the Mayor of Prague 

Zdeněk Hřib and Prague Councillor for Culture and Tourism Hana Třeštíková.
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